Din guide til at skabe

GRØNNE
MØDESTEDER
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Kom udenfor
Vær med til at skabe et grønt

At gøre byrummet grønnere og

mødested i dit nabolag.

mere attraktivt er også budskabet i
Københavns Kommunes visionsplan

Den store hjemsendelse i foråret

Fællesskab København (2015). Her

2020 har for mange vakt en ny

lægges der op til, at vi sammen

begejstring for at bruge byens

skaber levende byrum, hvor vi

grønne rum. Parker, stranden

kan møde hinanden, og at naturen

og havnefronten har været et

flettes ind i byen, hver gang vi

tilløbsstykke, men mange af os har

har mulighed for det. Derfor deler

nok også sat pris på de nære små

vi vores glæde og erfaringer med

lommer af grønt.

grønne mødesteder.

Derfor viser denne folder, hvordan

Udgivelsen er lavet af Miljøpunkt

et bart fortov eller gadehjørne kan

Amager, Bibliotekshuset og

gøres mere attraktivt og invitere til

Planteklubben på Amager, samt

ophold ved fx at lave byrumsmøbler

Områdefornyelsen Sundby, der har

med grønne planter og siddepladser

støttet projektet.

eller ved at kombinere en bænk med
en gavl med skønne klatreplanter.

Grønne facader
og klimatilpasning
Grønne facader er et af værktøjerne
til at klimatilpasse vores by til
fremtidens temperaturstigninger.
Det forventes, at klimaforandringerne vil medføre, at vi
kommer til at opleve kraftigere og
længere hedebølger, der kan påvirke
folkesundheden og skabe et større
behov for afkøling.
I byer er der en større koncentration
af mennesker, ikke så meget
vegetation og meget bebyggelse,
der kan optage varme. Det
betyder, at nogle områder i byerne
holder mere på varmen end det
omgivende landskab, og at overfladetemperaturen i byerne derfor
er højere. Det fænomen kaldes
varmeø-effekten.

Grønne facader kan hjælpe med at køle byen.

De stigende temperaturer, som
klimaforandringer medfører, vil
give flere udfordringer i forhold
til varmeø-effekten. Målinger af
Københavns overfladetemperaturer
viser, at der i perioder med
hedebølger bliver meget varmere på
overfladen i de kvarterer, der har
flest hårde overflader og færrest
grønne områder.
Derfor anbefaler Københavns
Klimatilpasningsplan (2011), at
vi forebygger mod fremtidens
varmepåvirkninger blandt andet
ved at plante flere træer og grønne
facader, som kan virke nedkølende.
Planter kan hjælpe med at køle
byer ved hjælp af det vand, der
fordamper fra deres blade, når
bladene udsættes for solens stråler,
og ved at skygge for overflader, der
ellers ville have optaget varmen.
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Der skal ikke nødvendigvis meget til for at skabe et nyt udtryk på gaden.

Kom godt i gang
Lav en aftale

Ansvar

Hvis du gerne vil lave en

Aftal, hvem der har ansvaret, hvis

fortovshave, så er det vigtigt at få

der skulle ske et uheld i haven. Hvis

lavet en aftale med dem, der ejer

du eller andre kommer til skade

din bygning, eller hos grundejeren,

pga. de ting, der er opsat, er det

før du begynder at planlægge

vigtigt, at den private grundejer

din fortovshave. Hvis du bor i en

eller din boligforening har en

boligforening, er det en god ide at

forsikring, som dækker skaderne.

kontakte din bestyrelse.
En privat ulykkesforsikring vil i de
Få lov til at lave fortovshaven

fleste tilfælde dække de skader, du

og tal om, hvordan haven skal

risikerer at pådrage dig selv, når du

vedligeholdes, og hvad der skal ske,

arbejder med din fortovshave.

hvis haven skal tages ned. Gør det
til et fælles projekt ved at invitere
andre beboere med.

Placering

Ud over grundejerens tilladelse skal

Haven skal placeres, så der

du også have kommunens (se side

minimum er 1,5 meters fri passage

9).

på fortovet, og sådan at du ikke
spærrer brandveje eller andre

Vedligehold
Læg en plan for, hvem der vander
og vedligeholder fortovshaven. Kan

indgange.

Bygning

foreningens vicevært hjælpe med

Fortovshaven

at holde rent rundt om haven ift.
skrald? Kan foreningen hjælpe med
en haveslange og adgang til vand?

1,5 meter

Fortov

Vej
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Økonomi
og puljer
Lav et budget

Ekstern støtte

En fortovshave kan have mange

Der er også forskellige muligheder

former og et meget forskelligt

for at søge om ekstern støtte, hvis I

budget. Man kan selv bygge den

har brug for flere midler til at skabe

eller købe færdige modeller. Det

jeres grønne mødested.

er oplagt at tænke i, hvilken grad
af vedligeholdelse I er klar på, og

I hver bydel i København findes

hvordan I sikrer, at haven ikke

der et lokaludvalg, som uddeler

kommer til at forfalde og se grim

puljemidler. Lokaludvalgene må

ud.

ikke give til fysiske anlæg, men de
må fx gerne give til åbne workshops,

I kan gøre det billigt ved at bruge

hvor man bygger ting sammen.

genbrugsmaterialer som paller og
pallerammer eller store krukker,

Der er en områdefornyelse i Sundby

I allerede har i gården. Det er ofte

frem til 2023, som kan støtte

også billigere at bygge selv. Og så er

grønne mødesteder. Find linket til

det oplagt at bytte frø og planter på

Områdefornyelsen Sundby til slut i

tværs af gader og byhaver.

folderen.

Lån en have
Har I lyst til at afprøve, hvordan
det er at have en fortovshave,
så har Miljøpunkt Amager syv
plantebænke, som lånes ud.
Det er gratis, men plantebænkene
er jeres ansvar, mens I har dem. Det
betyder, at I selv står for at plante
dem til og for at vedligeholde eller
erstatte plantebænkene ved uheld.

I kan også gå ud og spørge om at få
sponsoreret materialer eller anden
form for støtte af lokalområdet.

Miljøpunkt Amagers lånehaver.
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Søg tilladelse
hos kommunen
Hvis du vil stille
noget på overfladen

Hvis du vil plante
i jorden

Ved at stille noget på jorden gør du

Vil du gerne plante noget

det let at komme i gang. Der findes

direkte i jorden, skal du have en

mange spændende løsninger, hvor

gravetilladelse fra Københavns

havekasser fx kombineres med

Kommune. Det er for at sikre, at

mulighed for ophold.

du ikke kapper et eller andet over,
som allerede ligger i jorden, og for

Københavns Kommune skal

at sikre, at der fortsat vil være fri

godkende opsætningen af

passage på fortovet.

byrumsmøbler, som fx plantekasser
med bænke, der skal stilles på

Send en mail til:

fortovet. Derfor skal du sende

vejaendring@tmf.kk.dk

en ansøgning om tilladelse til

for at få et ansøgningsark til

et arrangement til Københavns

facadebeplantning. Du kan også

Kommune.

lave en søgning efter “facadebeplantning” på Københavns

Ansøgningen er især til for, at
kommunen har kontaktoplysninger
på en ansvarlig for haven og kan
bedømme, om opstillingen vil være
til gene for trafikken. Det er oplagt
at søge for et år ad gangen og forny
den igen året efter.
Du udfylder et skema på
www.kk.dk/artikel/soeg-tilladelsetil-dit-arrangement
Her beskriver du, at du har fået
tilladelse af ejeren/foreningen, hvad
du vil sætte op, og hvor det skal stå.

Kommunes hjemmeside.
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Planter fra
fælled og strand
Amagers kendetegn

Flere planter er også vandret ud

Vær med til at forbinde Amager

blåhat som tiltrækker bier og

fra fælled til strand ved at vælge
planter, der ligner eller er identiske
med planter og naturindtryk, som
du kan opleve på Amager Fælled

på Amager Fælled, fx almindelig
sommerfugle. Hjælp fx blåhatjordbien der udelukkende søger
pollen fra blåhat.

eller i Amager Strandpark.

Ønsker du et spiseligt bed,

Sammen kan vi løfte vores by-

sætte brombær og hindbær.

inspireret af fælleden, kan du fx

del ved at skabe attraktive og
blomstrende mødesteder på fortove
og gadehjørner og skabe en grøn
forbindelse, hvor det vilde fra
fælleden kultiveres gennem rejsen
over Sundby, til det slippes løs ved
havet.

Strandplanter

Røllike.

Blåhat.

Stor knopurt.

Elefantgræs.

Amager Strandpark er kendetegnet
ved store sandflader afbrudt af
klynger af hårdføre planter langs
vandkanten og de store græsarealer
langs lagunen.

Planter fra Fælleden
Amager Fælled er kendetegnet
ved åbne vidder og tæt krat, eng,
overdrev, moser og søer.
Lad dig inspirere af de mange flotte
græsser, forskellige typer af røllike
og kløver.

Lad dig inspirere af planter som
røllike og stor knopurt, der minder
om en tidsel uden torne.
Der vokser også mange forskellige
typer græsser i tuer ved stranden.
Prydsgræsser som elefantgræs og
snefrytle er nemme at passe og
minder én om stranden og fælledens
vajende græsser.
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Solelskende
planter

Planterne
1
2
3

4
6

Korsknap
Glechoma hederacea
Røllike
Achillea millefolium
Blåhat
Knautia arvensis

4
5
6

Stor knopurt
Centaurea scabiosa
Asters
’Royal Blue’
Elefantgræs
’Miscanthus’

Kom i gang

Pasning

Udvalget er eksempler på stauder,

Her er valgt bunddækkende planter,

der trives godt i solen. Det er altid

som forhindrer ukrudt i at vokse.

en god idé at spørge en fagperson

Alligevel er det godt at holde øje

om tips til lige netop jeres

med bedet og fjerne ukrudt, hvis

sammensætning.

det skulle dukke op. Man kan
også tynde lidt ud, hvis nogle af

2

Bedet er valgt med planter, der kan

planterne begynder at fylde for

fås i mange forskellige farver og

meget.

derved give forskellige udtryk.
Planterne har hver deres
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Du kan med fordel sætte planterne

blomstringsperiode, så der sker

i efteråret eller det tidlige forår.

noget i bedet hele sæsonen

Sæt også gerne løgplanter som

igennem. Når de er afblomstrede,

påskeliljer eller perlehyacinter

bør de klippes ned. Elefantgræs

imellem stauderne for at få

kræver minimal pleje og skal stort

blomster i det tidlige forår.

set kun klippes tilbage i de tidlige
forårsmåneder. Du kan med fordel

Plant i almindelig plantejord

lade det afklippede plantemateriale

(gerne økologisk). Husk at vande

ligge i bedet, så vil det kompostere

planterne, så de får sat gode rødder.

og give næring til den nye sæson.

Røllike, stor knopurt, blåhat og

Planterne er flerårige og hårdføre.

elefantgræs minder om de planter

Det kan ske, at nogle af planterne vil

og naturindtryk, som du kan opleve

gå ud efter det første år, men deres

på Amager Fælled eller i Amager

plads skulle gerne blive overtaget af

Strandpark.

de andre planter efterfølgende. Sker
det ikke, kan du supplere med nye
planter og fjerne de døde.
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Skyggetålende
planter

Planterne
1
2
3

Kærmindesøster
Brunnera Macrohylla
Guldjordbær
Waldsteinia Ternata

4
5

Storkenæb
Geranium Nodosum
Mangeløv Bregne
Dryopteris Filix-mas

Snefrytle
Luzula Nivea

Kom i gang

Pasning

Udvalget er eksempler på stauder,

Her er valgt bunddækkende planter,

der kan trives i fint i skygge. Det

som forhindrer ukrudt i at vokse.

er altid en god idé at spørge en

Alligevel er det godt at holde øje

fagperson om tips til lige netop

med bedet og fjerne ukrudt, hvis

jeres sammensætning.

det skulle dukke op. Man kan

5

3

også tynde lidt ud, hvis nogle af
Planterne har hver deres

planterne begynder at fylde for

blomstringsperiode, så der sker

meget.

noget i bedet hele sæsonen

1

2

4

igennem. Du kan med fordel sætte

Planterne er flerårige og hårdføre.

planterne i efteråret eller det tidlige

Det kan ske, at nogle af planterne

forår. Sæt også gerne løgplanter

vil gå ud efter det første år, men

som påskeliljer eller perlehyacinter

deres plads skulle gerne blive

imellem stauderne for at få

overtaget af de andre planter

blomster i det tidlige forår.

efterfølgende. Sker det ikke, kan du
supplere med nye planter og fjerne

Plant i almindelig plantejord

de døde.

(gerne økologisk). Husk at vande
planterne, så de får sat gode rødder.

I det tidlige forår bør du klippe de

Du kan med fordel plante de høje

døde plantedele ned og give plads

græsser og storkenæb i midten

til nye skud og til, at løgplanterne

og guldjordbær og løgplanter i

kan kikke frem. Men hvis du ikke

kanterne.

når det et år, så går det også. Du
kan med fordel lade det afklippede

Snefrytle minder om de græsser og

plantemateriale ligge i bedet, så vil

det naturindtryk, som du kan opleve

det kompostere og give næring til

på Amager Fælled eller i Amager

den nye sæson.

Strandpark.

16

17

Facadeklatrende
planter

God til sol
Et eksempel på en klatreplante,
der er god til solfulde gavle, er
klematis.
Klematis fås i mange sorter med
forskellige former, størrelser
og farver. De forskellige

God til skygge

typer blomstrer på forskellige

Et eksempel på en klatreplante, der

Planten klatrer ved at sno

er velegnet til skyggefulde gavle, er

bladstilkene omkring en anden

klatrehortensia.

plante eller et robust espalier med

tidspunkter.

vandrette lister eller wirer. Den har
Klatrehortensia er en selvhæftende

bedst af at stå direkte i jorden, men

klatreplante, der ikke kræver

den kan også sættes i en kasse, så

espalier, men den kan muligvis få

vokser den sig ikke lige så stor.

brug for støtte, når den vokser sig
stor. Klatrehortensiaens fangarme

Klematis kan med fordel plantes i

kan være følsomme over for

efteråret. Det er vigtigt, at planten

blæst, og det er derfor bedst at

aldrig tørrer ud. Jorden er ofte

placere planten et sted med rolige

meget tør langs husmure, så her

vindforhold. Den har bedst af at

skal du være særligt opmærksom på

stå direkte i jorden, men kan også

at vande.

sættes i en kasse, så vokser den sig
ikke lige så stor.

Der findes så mange slags klematis,
at det er en god idé at spørge til

Klatrehortensia har grønne blade og
blomstrer med hvide blomsterskærme,
der har en dejlig duft, som tiltrækker
bier, sommerfugle og andre
nytteinsekter.

Klatrehortensien har det med at stå

råds om plantens specifikke behov

Hvornår en klematis skal beskæres,

lidt i stampe de første par år efter

og opførsel, der hvor du køber den.

afhænger af, hvornår den blomstrer.

udplantningen for derefter at vokse
flot og stabilt de næste mange år.
Planten kan beskæres med en
hæksaks i det tidlige forår.
Det er en god idé at spørge til råds
om plantens specifikke behov og
opførsel, der hvor du køber den.

Plante i jorden
Ved at plante i jorden kan du skabe

Du kan finde inspiration til planter

et udtryk, der kan strække sig

og placering i den illustrerede folder

fra jordhøjde og op ad facaden.

Grønne facader lavet af Miljøpunkt

Kombinér det med en bænk for at

Indre By og Christianshavn.

skabe et iøjnefaldende mødested.
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Fælles aktiviteter
Opholdsplads

Spire, så og høste

Når I har lavet en fortovshave,

Det er oplagt at lave en fælles

så brug den endelig som et

spiredag i det tidlige forår, hvor

samlingspunkt. Invitér hinanden

I sætter frø til forspiring. Lav fx

med til sjove eller praktiske

hjemmelavede potter af avispapir

aktiviteter.

og mælkekartoner, og stil dem i
sollys i vinduerne i hjemmene eller

Gør det indbydende at slå sig ned

i opgangen.

for at hvile eller tale sammen ved at
lave en bænk eller andre muligheder

Lav det til en fælles begivenhed, når

for at sidde ned.

I sætter spirer eller voksne planter i
jorden. Invitér hele foreningen med
til mødestedets åbning, og gentag
det gerne til hver sæson.
Om efteråret kan I høste frø
sammen og fejre sæsonen med lidt
godter.

Kreative sysler
Gør mødestedet til et fælles projekt
ved at udsmykke det sammen. Lav
personlige skilte til planterne, så I
kan huske, hvad der vokser frem.
Eller lav et flot velkomstskilt til
dem, der besøger stedet.

Meget mere end
grønt
Mødestedet kan bruges som
samlingspunkt til at lave andre
aktiviteter som fx en skraldeskattejagt rundt i nærområdet.
Det kan være en god idé at sætte
en præmie på højkant til de mest
flittige deltagere.
Det kan også være et sted at mødes
til en fælles julekomsammen med
gløgg og røde næser eller til kaffe og
kage på tværs af lejlighederne.

Vær med til at skabe fælles grønne rum
I denne folder har Miljøpunkt Amager, Planteklubben på Amager og
Områdefornyelsen Sundby samlet inspiration til, hvordan du, sammen med
dine naboer, kan være med til at gøre jeres gade mere attraktiv ved at lave et
grønt mødested på fortovet.
Hos Områdefornyelsen Sundby er der mulighed for at søge støtte til at
etablere mødesteder på tværs af Sundby. Læs mere på
kk.dk/omraadefornyelsesundby
Du er altid velkommen til at kontakte Miljøpunkt Amager for spørgsmål eller
mere information om de forslag der er i denne folder.

Kontaktoplysninger
Miljøpunkt Amager,
Jemtelandsgade 3, 4. sal, 2300 København S.
Telefon: 82 32 58 10
www.miljopunkt-amager.dk
post@miljopunktamager.dk
Folderen er udgivet i oktober 2020.
Fotos: Ursula Bach v. Københavns Kommune, Områdefornyelsen Sundby og
Miljøpunkt Amager
Plantedesign: Amalie Risager

Områdefornyelsen Sundby

